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 Twórczość Jacka Dukaja bywa często porównywana z dziełami Stanisława Lema  dla kilku 

przynajmniej powodów. Po pierwsze, obu pisarzom udawało się wyjść poza fantastyczne getto, nie 

tylko dzięki jakości literackiej swoich dzieł, wykraczającej ponad średnią w tym gatunku, ale także 

swojemu sposobowi kreowania fabuł, mających służyć nie tyle czytelniczej radości, co stanowić 

swoiste myślowe laboratoria dla testowania rozmaitych hipotez na temat możliwych ścieżek rozwoju 

cywilizacyjnego. Lema z Dukajem łączy też wyraźnie dobór tematów, przede wszystkim umiłowanie 

fantastyki „twardej”, tj. rzetelnie ufundowanej na realnych prawidłach przyrodoznawczych, nie zaś – 

na ich obiegowych, uproszczonych wersjach (tego rodzaju dbałość widać np. w czarnej fizyce w 

Lodzie). Obaj pisarze wykazują też wyraźną słabość do tematów filozoficznych, nie uciekając przy tym 

od religii (czasem wręcz protagonistami czyniąc księży), a także do historii, która znacznie rzadziej 

stanowi przedmiot zainteresowania twórców przyszłościowej SF. 

 Pomimo wielokrotnie deklarowanego przez Dukaja szacunku dla twórcy Solaris, należy jednak 

być ostrożnym w ocenie takich podobieństw. Przede wszystkim: pół wieku, oddzielające literackie 

debiuty obu twórców, narzuciło im zupełnie inny kontekst – fantastyka naukowa w obu momentach 

znajdowała się w zupełnie innym miejscu, w latach pięćdziesiątych oferując autorom scjentyzującym 

aurę świeżości, w latach dziewięćdziesiątych zaś – nieunikniony posmak retro; odnieść wówczas 

należało się przede wszystkim do powstałych w międzyczasie nurtów nowszych, jak fantastyka 

socjologiczna czy cyberpunk. I tak, Pirxiada, – której otwarcie zbiegło się z orbitowaniem Sputnika, 

zaś zamknięciu towarzyszyły ostatnie księżycowe wyprawy programu Apollo – musiała być odbierana 

inaczej niż Katedra, której kontekstem nie były już wydarzenia rzeczywiste, ale tradycja gatunku. 

Również swoje zainteresowania obaj pisarze przepracowują na odmienny sposób. Dukajowi 

wykształcenie filozoficzne daje nieco inną optykę szeregu problemów, wykazuje on też zamiłowanie 

do historii alternatywnych – tematu przez Lema nieledwie muśniętego w De Impossibilitate Vitae et 

Prognoscendi. Istnieją też różnice czysto literackie: Dukaj deklaruje się jako miłośnik cegieł, czego 

najdobitniej dowiódł objętością Lodu – Lem od końca lat sześćdziesiątych uciekał od rozbudowanych 

fabuł, woląc konstruować same tylko myślowe szkielety nieistniejących książek, niż mozolnie ubierać 

je następnie w literackie konkretyzacje.  Obaj pisarze tworzyli pastisze kryminału, sięgali po bajkę czy 

groteskę, ale tylko Dukajowi zdarzały się utwory na pograniczu fantasy czy pulpu – gatunków, których 

Lem nie poważał i nie chciałby uprawiać. A jednak, na styku technologii i trzech wspomnianych 

wcześniej dziedzin – historii, filozofii, religii – obaj pisarze wypracowują bardzo podobne diagnozy. 

 Pierwszy zbiór takich diagnoz dotyczy tematu najbardziej dla SF klasycznego – podróży 

międzygwiezdnych, których niebezpieczeństwa Lem na serio opisuje w Pirxiadzie, zaś na wesoło w 

Dziennikach gwiazdowych. Dukaj pół dekady później może reanimować ten temat jedynie w formule 

retro – w  Oku potwora, pełnym referencji do utworów Lema. Obaj piszą o eksploracji innych planet, 

jak w Edenie czy Muchobójcy, obaj wstawiają też nieprzenikalną barierę niezrozumiałości pomiędzy 

homo sapiens i obcy inteligencje – np. Katedra idzie tu w ślady Solaris. Wreszcie obaj zdają sobie 

sprawę, że ewolucje biologiczne i techniczne są w skali gwiazdowej zjawiskami tak efemerycznymi, że 

„okna kontaktu” odbierają sens wzajemnym wizytom czy wymianie komunikatów radiowych – tę tezę 

Powrotu z gwiazd powtarza Córka Łupieżcy, gdzie możliwa jest co najwyżej archeologia obcych kultur. 



Na koniec, fabularne ramy kontaktu z obcymi pozwalają obu pisarzom testować ziemskie systemy 

filozoficzne i religijne na cywilizacyjną inwariancję – Lem obnaża w ten sposób antropocentryczne 

fundamenty chrześcijaństwa w Podróży dwudziestej drugiej, Dukaj czyni to samo w In partibus 

infidelium. 

 Drugim wielkim tematem SF jest techniczna mimikra ludzkiego umysłu, wprowadzająca na 

karty utworów obu pisarzy roboty czy sztuczne inteligencje. Trudności w koegzystencji homo sapiens 

z młodszymi braćmi – śladem Asimova – obrazuje Lem w Rozprawie, Ananke, Przyjacielu czy Formule 

Lymphatera; Dukaj podobny niepokój wyraża w Czarnych oceanach czy Perfekcyjnej niedoskonałości. 

Szczególnie niebezpieczne są w tym kontekście bunty systemów, które kierować mają siłami 

wojskowymi – u Lema dzieje się to w Pokoju na Ziemi (do pewnego stopnia również w Golemie XIV), 

u Dukaja w Czarnych oceanach, gdzie buntuje się superkomputer zwany Kubusiem Puchatkiem 

(powtarzając Ananke). W kontekście sztucznej inteligencji wybrzmiewa ponadto problem religijny – 

jeśli Bóg istnieje, dlaczego miałby wyróżnić białko ponad krzem, jeżeli świadomość w obu tych 

skorupach jest wobec siebie bliźniacza? A jeżeli już wyróżniać chciałby – skąd pewność, że wyróżniłby 

nas, a nie nowy, żelazny lud? Tezę, że moglibyśmy być dla Stwórcy tylko niezbędnym ogniwem 

pośrednim między martwą materią i życiem krzemowym, Lem stawia żartobliwie w Zagadce, bardziej 

serio przeziera ona przez apostolski ton Golema XIV – Dukaj identyczną tezę stawia w Medjugorje. 

 Trzeci temat popularny w SF to wirtualna rzeczywistość – postulowana przez Lema (pod 

własną nazwą fantomatyki) w Summie technologiae, przez Dukaja zaś opisywana przez pryzmat 

konwencji cyberpunkowej w Czarnych oceanach, Córce Łupieżcy czy Perfekcyjnej niedoskonałości. 

Możliwość niezauważalnego uwięzienia w VR staje się (na krótko) obsesją protagonisty pierwszej z 

tych powieści, realnością – dla graczy w MMORPG w Irrehaare, podążających w ten sposób śladami 

Ijona Tichego, uwięzionego w chemicznym mirażu w Kongresie futurologicznym. Szaleństwo w 

konsekwencji takiego losu grozi zarówno użytkownikom jednej z aplikacji w Czarnych oceanach, jak i 

bohaterowi Lemowego Materaca – oczywiste ostrzeżenie dla entuzjastów takiej technologii. Samo 

zinterfejsowanie człowieka z maszyną mogłoby zresztą nieść ze sobą zmiany zupełnie odmiennego 

typu. Nieśmiertelność w formie transferu osobowości (duszy?) w maszynę – Lem pisze o niej w 

Dialogach czy opowiadaniu o nikczemnym Decantorze, Dukaj włącza tę opcję w Córkę Łupieżcy 

(problem tożsamości kopii z oryginałem poruszając w Kto napisał Stanisława Lema?). Pochodną tej 

technologii są „zapasowe ciała” – codzienność tak dla bohaterów Perfekcyjnej niedoskonałości, jak 

mieszkańców Enteropii. Także problem wirtualnej realności posiada u obu pisarzy swój wariant 

religijny – swoistymi bogami krzemu w Perfekcyjnej doskonałości jawią się ci, którzy potrafią narzucać 

swoją wolę innym poprzez zmianę parametrów wirtualnego środowiska, z kolei u Lema boską rolę 

odgrywa Corcoran dla swych myślących skrzyń, a profesor Dobb – dla maszynowych personoidów. 

 Ostatnia grupa tematów w utworach obu pisarzy dotyczy przewidywań przemian 

cywilizacyjnych, które nie wiążą się z takimi przełomami, jak stworzenie sztucznych inteligencji czy 

statków międzyplanetarnych. Ekstrapolując w przyszłość bieg wydarzeń z samej tylko drugiej połowy 

XX wieku, nietrudno sformułować szereg podobnych prognoz. Spora ich grupa dotyczy powolnego 

opanowywania przez człowieka swojej biologii – poprzez przeszczepy, implanty, farmaceutyki. Lem za 

rzecz szczególnie doniosłą uważa tu wynalezienie pigułki antykoncepcyjnej, którą – jak widać, słusznie 

– uważał za środek nie tylko do całkowitego rozdziału prokreacji od aktu miłosnego, ale szerzej: życia 

seksualnego od życia uczuciowego w ogóle, co nie może pozostać bez konsekwencji na wzorce  (tj. 

model rodziny), które towarzyszyły ludziom od zarania dziejów. Widać cienie tego niepokoju nie tylko 



w satyrze Sexplosion, ale też w Powrocie z gwiazd – coś podobnego ukazuje Dukaj w Czarnych 

oceanach, gdzie seks z intymnością nie ma już nic wspólnego (prokreacja zaś odbywa się na drodze 

swobodnego projektowania potomstwa, niespokrewnionego genetycznie z rodzicami). Ta sama 

powieść ukazuje też ekspansję prawa, które przejmuje na siebie regulacyjną rolę odrzuconych 

systemów religijnych, ale jego próby adaptacji do sytuacji stwarzanych przez postęp techniki są tak 

nieudolne, że prowadzą do sytuacji groteskowych – u Lema widać to (w nieco innej formie) w Czy pan 

istnieje, Mr Johns? oraz Przekładańcu. Na końcu drogi do fizycznej autokreacji leży niemożliwy wprost 

do zniesienia chaos – genetyczna wszechmoc z Perfekcyjnej niedoskonałości, historia Dychtończyków 

z Podróży dwudziestej pierwszej. 

 Jak widać z tej pobieżnej enumeracji, Lema i Dukaja dzieli czasami wiele w zakresie poetyki, 

ale ich twórczość wydaje się oparta na podobnych fundamentach, posiada te same punkty ciężkości i 

często – podobną wymowę. W pewnej mierze pozwala to zrozumieć, dlaczego Dukaj często bywa 

postrzegany jako następca Lema – nawet jeżeli obaj przynależą do zupełnie różnych epok. 


